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 הקבלה תורת )11 אמונה! )10

 )14 !שייכות מילת )13 !(ר״ת)
 מעוף! )16 שמח! )15 פעוט!

 )21 חרון! )20 מעוון! נקי )18
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 )25 חשופה! גבעה )24 בוקר!
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 )32 (ר״ת)! סופרים של מית
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 מרוב )38 !גאווה )35 ! בר
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 זורם )64 בחילה! )62 חזר!

 נוזלים עמוד )66 קטל! )65
 חוד )69 !שלילה מילת )67
 תהליכי לציון מילה ראש )70

המוס בעולם תואר )72 !חיים
ה בין )75 מרפא! )74 למי!

 !וקצר דק מסמר )77 ; שמשות
 שלושה־רב־ בקצב רקוד )78

 שמח; )83 אולי! )81 עים;
 )86 ;ומטהר מנקה חומר )85

קדו קהילה )88 בכסף; גאל
 )91 !לתנועה השייך )89 ! שה

 תקר; )95 שקט!! )93 מסמר;
 !הפריון סמל בעל־חיים )96
 )102 שובב; )100 מוקש! )98

 אבן־טובה; )103 ההורים! אחד
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סירה. מין )105 מגברת; לה
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 ;רך שתיל )9 !משאות בהמת
 מכאוב יוסיף ... יוסיף )12

 אחד )15 י״ח)! א; (קהלת
ה גדול )16 השליה! מקרומי
 כוחל )17 כיום! ביקום עופות

היא )19 !העינים לצביעת
 )21 חוטם! )20 אדום״! ״סלע

הלי למשך שהה )23 !פנסיה
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 המבוצרת הגבעה )29 ;מספר
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 עלילות רכילות, )33 כנסייתי!
 )36 !בנועם מנצח )34 ;דברים
 )40 ;המזלות אחד )37 ;בדיקה
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 )47 ידית; )46 בעצמות; שמן
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 )54 סוף; קצה, )53 לערימה;
 גדולה; טרף היית )55 מרומם!

 דבר-סוד; )58 ;קטנה מידה )56
כס מתן על אישור שובר, )59

 )62 ;עומק תוך, )60 ! פים
 אחת )66 ;טנא )63 ;משתחווה

תל- של הראשונות משכונותיה

 נוטה גון )68 )!3 ,3( אביב
 ;כאב )73 ;עייף )71 ;לאפר

 כאב; קריאת )77 מרגיש; )76
 ירודים בעלי־חיים מערכת )79

מ )80 במים; השוכנים מאד
ל קידומת )82 הצאן; צעירי
ה חברת )84 !סקוטיים שמות
 ברור, )85 הישראלית; שייט
 דבש )90 שניים; )87 ודאי;
המכ )94 ;לשון )92 ;נוזלי
 בחלומות; יעקב שראה שיר

 שמש; )97 ישראלי; עתון )96
 ;פקודה )101 :וחלילה חס )99
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מכתכים
 )16־ מעמוד (המשך
 כאשר — בישראל צבאי מימשל

ב השולט גנרל הוא פולין שליט
הצבא? עזרת
 לא שכאן לטעון יכולים אתם איך
 פוליטי התארגנות חופש נותנים

 פעילי נזרקים בפולין כאשר —
? למחנות־ריכוז סזלידאריות

 כולן נכונות, שלכם הטענות כל
דוו אתם, איך אבל — אחת־אחת

אותן? לטעון יכולים — אתם קא
 אבל בדיוק, שאלה אותה ואגב:

ל להפנות אפשר ההפוך, בכיוון
הליכוד. ממשלת

ירושלים גרא, צבי

נל-דתנ*ה
 ה• של דבריו על תהייה

 מרדכי לשעבר, רמטב״ל
גור.

 הח״כ :שואל הנבוך, האזרח אני,
 לישראל אל-לה כי אמר גור מרדכי

שימו מיותרת. במילחמה להסתבך

גור במילואים אלוף
מיותר תומך

מיותרת. מילחמה :למינוח לב
 מיל- של אחר סוג גם יש כאילו
 היא מילחמה כל לדעתי חמות.

מיותרת.
 להיכנס שנצטרך אמר רבין מר

 חברים שניהם ורבין, גור ללבנון.
 האם רמטכ״לים. היו שניהם במערך.

מיו תומכים צריכים ושרון בגין
 שב- באלה להם די לא תרים?

? מיפלגתם
קרית-אתא שחורי, דורון

תלבושת
ו־ה1ור1

 שהרעיון חושב הקורא
הל רמת את לשנות

 הכנסת מבקרי של בוש
גדול. רעיון הוא

 להתבצע צריך שהוא כמובן
מציע: אני בתבונה.

 אחידה, תילבושת — לח״כים
מיפלגה. לכל שונה בצבע

ורו תילבושת — לעיתונאים
הדיווח). על ישפיע (זה דה

 המסתובבים האזרחים ליתר
למבק אפורה. תילבושת — שם
 מחומר חליפות — זרים רים

 חיפוש על יקל זדי — שקוף
נשק.
תל־אביב חליגגר, רלך ה.

ת ענישה רי כז א

לחו ׳השעייה עונשי להטיל ליטה
 חברי־ חודשים.על שלושה פד דש

להח בהתאם הצביעו שלא הכנסת
 נאים, עונשים אכן, המיפלגה. לטת

 לחברי־הכנסת מתאימים גם ואולי
 כי משער שאני הללו, המסויימים

מלא. באופן בכנסת פעילים חלקם
 הענישה, ׳ושיטת הזאת, ההחלטה

 לאור שאולי, לרעיון אותי הביאו
שו זזברי־כנסת שמגלים הזילזול

 עונשים זה במוסד לתת צריך נים,
ואכ קשים ' עונשים אחר, מסוג

להו המזלזלים את לחייב זריים:
ישי לכל שלם חודש במשך פיע
 יצטרכו כך לשם הכנסת. בות

 לדחות כרטיסי-טיסה, כמה להחזיר
לעבוד. ולהתחיל לחו״ל, נסיעות

מנדלוביץ, מוטי!ענישה זו
ארמית קיבוץ

ד סחטנים חשבונג! ע
 שר־האוצר של תוכניתו

 היא בתקציב״החינוך לקצץ
 לקוצר- מובהקת דוגמה
 טוען חברתית, ראות

הקורא.
 על- לחסוך שואף ארידור יורם

 קציני- של מישרותיהם קיצוץ ידי
 אינו הוא ופסיכולוגים. ביקור־סדיר

בסכו יעלה זה ״חיסכון״ כי מבין
 בעתיד, וכמה כמה פי גדולים מים

 את להגדיל צורך יהיה כאשר
 בתי- תקציב תקציב-המישטרה,

 כדי בתי־הסוהר, ותקציב המישפט
 דבר, של בסופו יטפלו, שאלה

והופ לרחוב הנזרקים בבני-הנוער
לפושעים. כים

 את לקצץ ידרוש שארידור מוטב
מת- שסחטו האדירים ״הפיצויים״

 שיטת מתאימה מוסד לבל
שמת ומה שלו, הענישה

אחרים, למקומות אים
לכנסת. מתאים אינו

הת של"המערך ועדת־המישמעת

ארידור שר
נורא קיצוץ

 באמצעים שימוש תוך נחלי־ימית,
ש יתכן לא בלתי־קונוונציונליים.

למיליו ייהפכו סחטנים אלפי כמה
 תושבי־המדינה, כל על-חשבון נרים

 בשכבות נוראה פגיעה ועל-חשבון
החלשות.

חולו! אפרת, רמי

? לנגה ת ר אעו ? ת
מרחי הצעות יש לקורא

 חסינות בעניין לכת קות
הח״כים.

 להבין מצליח איני היום עד
 חסינים הח״כים יהיו לא מדוע
 שלא כדי שהיא, עבירה כל מפני

ה מנוחתם את פעם מדי יטרידו
 מעילות, מעי כל ביגלל חשובה

 לפי זה: רק ולא וגניבות. שוחד
 לח״כים לתת החוק צריך דעתי

 ומוות. מחלות מפני גם חסינות
 הכנסת מישכן את בנו סתם לא
 לפנתיאון כל-כך דומה שיהיה כך

האלמוות. בני האלים מישבן היווני,
אביב תל־ גרוכי, שרון
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